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Vestermark på 120,2 ha og Hjelm skov på 50,1 ha – i alt 170,3 ha – har hørt under Brundlund slot,
og formodes således at have være bevokset med skov siden jernalderen. Der er mange stednavne i
skoven, som knytter sig til byens og slottets historie. Slottet drev bl.a. et meget stort landbrug
baseret på skovgræsning med kreaturer og svin på olden. Navnene Vestermark, Enemark, Kogang
og Sdr. Hesselmark bekræfter dette.

Skoven er en frodig løvskov med mange gamle store løvtræer. Før stormfaldet i 1999 stod flere
bevoksninger med de amerikanske træarter douglas, nobilis og thuja. I dag er der kun enkelte af
disse træer tilbage. På Saltbjerg findes en relativ stor frøavlsbevoksning af nordmanns gran. Flere
steder findes relativt store krat af kristtjørn. Krattene er fredede.

Distriktet har i slutningen af 90-erne tilkøbt et landbrugsareal mellem Vestermark og Hjelm skov
ved Bøgelund (afd. 287) hvilket har sammenknyttet de to skovdele yderligere.
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Skovridergården og distriktskontoret ligger på Vesterlund, ca. 250 m øst for Vestermark. Tillige
findes skovløberstedet Møllekær i afd. 276.

4�������������!�
Skovene ligger i et morænelandskab med overvejende lerbund.

Vestermark ligger midt i et helt system af tunneldale som begynder rundt om Aabenraa og slutter
syd for Rødekro. To ”øer” fremstår, i syd ved Salbjerg og Kogang og i nord ved Nørre Hesselmark,
der er omkranset af tunneldale. Hjelm ligger i en tunneldal i samme system som nævnt ovenfor.
Terrænet i den østligste del af skovene nærmest byen – og tæt på skovridergården Vesterlund – er
efter Aabenraa-forhold relativt fladt; mens den vestlige del – Saltbjerg udgøres at et dramatisk



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Hovedretningslinier for den fremtidige drift

130

terræn, hvor tunneldalen opløses i erosionskløfter. Tøndervejen danner pas på det smalleste sted
mellem Saltbjerg og Sønderskov.

Vestermark domineres af moræneler som i syd og nordvest er afgrænset af ferskvandsler. I området
findes desuden smeltevandssand og –ler, ekstramarginalt smeltevandssand, ferskvandsgytje samt
issø-ler. Hjelm består overvejende af smeltevandssand. Desuden findes smeltevandsgrus,
ferskvandstørv og –gytje, samt moræneler.

Skovene ligger i det af Sønderjyllands Amt udpegede geologiske interesseområde nr 11, som har
oppressede randbakker ved Aabenraa Fjord og et system af tunneldale.

Den gennemsnitlige årsnedbør ligger på 1.010 mm.

�	�������	
Vandløb, sumpe, vandhuller og skovdiger er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og 4. Mod øst
grænser Hjelm op til et område, der er fredet ved Fredningsnævnets kendelse af 2. oktober 1979
(registreringsnummer 7003.000), der status quo-freder et kolonihaveområde med landskabelige og
kulturhistoriske værdier. Efter sigende er der tale om Danmarks ældste kolonihaver.

8�����"����������
I Sønderjyllands Amts regionplan for perioden 1997 – 2008 er Vestermark prioriteret som et
naturområde med den østlige del beliggende i kystnærhedszonen og en biologisk korridor løbende
nord-syd i den vestlige del. Skoven er af særlig biologisk, landskabelig og friluftsmæssig værdi, del
af et område med særlige drikkevandsinteresser og grænser mod nord op til en regional cykelrute.

Hjelm er prioriteret som et naturområde og ligger inden for kystnærhedszonen. Hjelm er af særlig
landskabelig, geologisk og friluftsmæssig værdi samt af biologisk værdi.

Mod nord grænser skovene op til et VMPII-lavbundsareal og de er begge del af et område med
særlige drikkevandsinteresser samt del af et turistområde.
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I Vestermark er udlagt 3,3 ha urørt skov mod vest og 2 områder med samlet 2,2 ha plukhugstdrift
mod nord. På det urørte areal, der først skulle ligge urørt fra år 2000, er al gran fjernet inden da og
løvtræerne er blevet tyndet med henblik på at øge variationen i alder og art af trævæksten samt
reducere det forstlige præg. Herefter er arealet overgået til naturlig tilgroning og endelig urørt
status.

I Hjelms vestende er udlagt 6,9 ha plukhugstskov på skrænterne omkring Hesselbæk. Det er
hovedsagelig gammel bøg med holme af lærk, thuja, douglas og eg. Disse holme blev dog stærkt
beskadiget af stormen den 3. dec. 1999.

��	�.���	����	
I Vestermark (i delområdet Saltbjerg) findes en godkendt frøavlsbevoksning DK-F690 af
nordmannsgran. Det drejer sig i alt om 7,6 ha i afd. 289, 291, 296 og 297.  Der har fra sidste halvdel
af 1990-erne et par gange været betydende frøhøst i frøavlsbevoksningerne.
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Der knytter sig en rig kulturhistorie til skovene. Stenalderfolkets gravhøje  ligger rundt i skoven.
Kongehøjen, der fortæller om Valdemar Sejr, Dannebrog og Estlandstogtet, er antagelig etableret i
1850èrne i forbindelse med den nationale genrejsning efter 3 årskrigen. En rekreativ sti og et anlæg
omkring Bodenshoffs kilde er antagelig fra samme tid.

Skovgræsningen bevidner om en gammel dyrkningsform, der begunstigede egen.

Hjelmhaverne og festpladsen i Hjelm skov stammer fra 1830´erne. Det bør også nævnes, at
Skyttelauget holder sine skydninger på skydebanen, der delvis ligger på distriktets jord (afd. 659k).

Det hører med, at her i Hjelm skov stod indtil 1984 Nordeuropas største ær. Stødet er bevaret.

�	����
����
Skovene benyttes særdeles meget, idet den nære beliggenhed til byen og stadion betyder, at her altid
træffes folk i skoven på alle tidpunkter af døgnet enten de løber og jogger, lufter hunde eller går tur.
Flere steder omsluttes skovene af Aabenraa by, men alle dele ligger så tæt på byen, at mange nemt
kan anvende dem. De anvendes ofte til orienteringsløb. Ligeledes anvendes de af mountainbikere,
dog endnu ikke i et alarmerende omfang. Skolerne anvender skovene i undervisningen, herunder i
forbindelse med friluftsarrangementer for alle elever op til efterårsferien.

Ved Kongehøjen er der indrettet bålsted og grillplads og på relevante steder er der opsat
information og vejskiltning. På den gamle festplads er indrettet skovlegeplads.

Stitursfolderen ”Skovene omkring Aabenraa” giver en mere detaljeret information om skoven og
dens rekreative muligheder.
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Skovene er relativt hårdt ramt af stormen i 1999, specielt Hjelm skov. I alt er der planlagt eller
allerede gennemført tilplantninger eller naturlig tilgroning på ca. 10 ha stormfaldsarealer i de to
skove. Tilplantningerne er påbegyndt i 2001. Det er primært tidligere nåletræsbevoksningerne i de
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to skove, der kræver etablering af skov igen. Generelt erstattes nåletræet med bøg eller eg som
hovedtræart. Ask og fuglekirsebær indgår også.

I afd. 265a etableres dog douglas med indblanding af thuja og sitkagran på 1 ha. Lokaliteten er god
til disse træarter, hvor der i forvejen på naboarealer findes 74-årig douglas med højde på over 32
meter. I Hjelm skov plantes i afd. 655d 0,9 ha med thuja og douglasgran efter væltet thuja.

Skovdriften vil i hele området ske naturnært, dvs. primært ved plukhugst/diameterhugst evt.
suppleret med skærmstillinger og evt. enkelte små afdrifter. Der sker således selvforyngelse af ask
på over 7 ha og i afd. 272 og 275 planlægges en stor selvforyngelse af eg suppleret med bøge- og
aske-plantning på 7,4 ha.

Herudover kan nævnes, at der i Hjelm skov er udlagt 1,5 ha stormfaldsareal til naturlig tilgroning,
der både vil ske med løvtræ, lærk og thuja.

På det tilkøbte landbrugsareal er randarealerne udlagt til naturlig tilgroning og frahegnet den
centrale del, der påregnes at udvikle sig mod overdrev. Arealet plejes ved slåning og græsning.

Grøfteoprensningen sker stort set kun af hensyn til afledning af vand fra naboarealer eller for at
undgå oversvømmelse af veje eller gener for byen, der omslutter skoven flere steder.

Distriktet overvejer muligheden for at genoptage skovgræsning i en del af området – i første
omgang forsøgsvis.

@�
�	"�� �"����	

Andelen af §3-beskyttede naturtyper i skovene udgør 1,3 ha eng, 0,1 ha sø, 0,4 ha vandløb og 9,6 ha
askemose.

(Floraen omfatter i Hjelm ud over det nævnte bl.a. skov-svingel (ofte dominerende) og bredbladet klokke (hyppig).
Desuden bredbladet mangeløv, skov-padderok, tyndakset star, lund-fladstjerne, lund-fredløs, fruebær, .���	(��

	�������
 (høgeurt-art), bredbladet høgeurt, rank høgeurt, nælde-klokke, almindelig kohvede, småbladet milturt,
uldhåret ranunkel, spidsbladet steffensurt, kær-storkenæb, tandrod, forskelligbladet tidsel, liden vintergrøn, skov-vikke,
fjer-knopurt, kransbørste og stor pimpinelle.)

Ved :�����'� (BØG 1950) men uden for skovens nordvestlige skel
Umiddelbart uden for distriktets område findes et vandhul med bjergsalamander (rødlistet som
sjælden ®). Til den anden side er vandhullet afgrænset af en asfalteret vej.

:�����)� (ASK 1939 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet mose. Bynær askemose omgivet af løvskov. Træerne er gennemgående høje, men i
nordvest findes et lysåbent parti med åbent vand (markeret på skovkortet). Der er tilløb og afløb
gennem vandfyldte grøfter. Distriktet har opsat et skilt med tekst, der forbyder henkastning af
affald.
Området huser bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, mose-bunke, firblad, kryb-hvene, gul iris, grenet pindsvineknop, lyse-siv.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, eng-
kabbeleje, korsknap, løgkarse, almindelig milturt, vand-mynte, mælkebøtte, stor nælde, lav ranunkel, uldhåret ranunkel,
butbladet skræppe, almindelig syre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, engriflet hvidtjørn, ær.
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&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose med rødlistet art.

Ved :�����*� (EG 1947) men uden for skovens skel.
Umiddelbart uden for skoven findes ud for den sydlige dellitra et vandhul med bjergsalamander
(rødlistet som sjælden  ®). Til den anden side er vandhullet afgrænset af en mark.

:�����*7 (ASK 1939 – 0,7 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose tæt ved skovens vestlige skel omgivet af egeskov. Området er en
nordvestlig dellitra. Mod vest er der åbent vand og sumpede græsklædte partier mellem træerne.
Mod nordøst er der ret tørt.
����
�	A Karsporeplanter: Kær-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, kryb-hvene, gul iris, stor konval, rørgræs, lyse-siv, tudse-siv, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, humle, fladkravet kodriver,
korsknap, vild kørvel, almindelig milturt, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, butbladet skræppe, sump-snerre,
sumpkarse, almindelig syre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-el, almindelig gedeblad, engriflet hvidtjørn, snebær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose.

:����'#� (ASK 1942 – 2,20 ha), :����'#��(EG 1942 – ca. 0,7 ha), :����'#7 (ASK 1920 – 0,70
ha), :����'�� (ASK 1951 – 1,10 ha)
§ 3-beskyttet mose. Askemose omgivet af løvskov. En skovvej går gennem området. I den østlige
del udgør området en mosaik mellem egeskov (dellitraer). Da denne egeskov ikke er naturligt
afgrænset fra askemosen, er den medtaget i det beskyttede område.
Afd. 261b er en blanding af ask og bøg.
I mosen findes dybe grøfter med rindende vand. Derudover er bunden ret tør. Ved en grøft findes
tyndakset gøgeurt.
De fugtige partier er små. Det fugtigste område findes mod sydøst. Her findes bjergsalamander
(rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, tyndakset gøgeurt, majblomst, lyse-siv, skov-star, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, stor fladstjerne, guldnælde, hindbær, korsknap, vild kørvel, krybende læbeløs,
almindelig milturt, eng-nellikerod, stor nælde, bidende ranunkel, skovkarse, skovmærke, almindelig syre, tandrod,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, stilk-eg, rød-el, elm, hassel, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, hunde-rose, ær.
&3	A Bjergsalamander.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af askemose med rødlistet art.

:����'���(ASK 1951), se afd. 260a.

:����')� (BØG 1960)
I det nordvestlige hjørne ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet er der
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
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:����)�� (EG 1879)
I den nordvestlige del ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet er der
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����)�� (ENG – 1,30 ha)
§ 3-beskyttet fersk eng. Fugtig eng; afgrænset mod øst og syd af skov, mod nord og vest af enge
med andet ejerforhold. Mange steder står der vand under græsagtige planter. Langs grænserne mod
nord, vest og syd går grøfter.
Op mod skoven i øst står der enkelte træer. Vegetationen er ret artsfattig.
Engen er omgivet af dårligt vedligeholdt hegn og har ikke været afgræsset for nylig.
����
�	A�Enkimbladede: Grenet pindsvineknop, eng-rævehale, rørgræs, lyse-siv, kær-star, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, stor fladstjerne, eng-kabbeleje, korsknap, krybende læbeløs, almindelig milturt,
mælkebøtte, stor nælde, bidende ranunkel, lav ranunkel, skovkarse, butbladet skræppe, sump-snerre, almindelig syre,
ager-tidsel, horse-tidsel, vorterod.
Vedplanter: Rød-el.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af fugtig eng. Græsning genoptages hvis muligt

:����)%� (ASK – 1,80 ha)
§ 3-beskyttet mose. Fugtig askemose med mange tætliggende vandfyldte grøfter.
����
�	A Karsporeplanter: Elfenbens-padderok.
Enkimbladede: Mose-bunke, lyse-siv, kær-star, manna-sødgræs, tagrør.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, almindelig bingelurt, brombær, lund-faldstjerne, stor fladstjerne, hindbær, eng-
kabbeleje, korsknap, almindelig milturt, mælkebøtte, eng-nellikerod, stor nælde, lav ranunkel, sump-snerre, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, rød-el, almindelig hvidtjørn.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
>1���
����A Bevaring af fugtig askemose.

:����)�� (EG 1879)
I den nordvestlige del ligger et vandhul, som er vist på skovkortet. I vandhullet er der
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

Ved :����*�� (BØG 1904) men uden for skoven
På nordsiden af Gl. Tøndervej ligger et vandhul i en grøft. I vandhullet er der bjergsalamander
(rødlistet som sjælden ®).
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:����*�� (BØG 1907)
I den sydøstlige del ligger et vandhul, hvor en grøft krydser skovvejen i syd. Det er ikke vist på
skovkortet. I vandhullet er der bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®). Endvidere findes et
vandhul uden for skovens bryn ved litraens nodøstlige hjørne, hvori der også er bjergsalamander.

:����*$� (NGR 1970)
Ved nordsiden af skovvejen gennem litraen ligger et vandhul nær litraens sydvestlige grænse. Det
er ikke er vist på skovkortet. I vandhullet er der bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����$�� (BØG 1960)
I det nordøstlige hjørne ligger et vandhul, som ikke er vist på skovkortet. I vandhullet er der
bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).

:����''��(VLB – 0,10 ha), :����#�7 (VLB – 0,10 ha), (��������
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb som i hovedsagen løber ved den sydvestlige, sydlige og sydøstlige
del af Vestermark. To afsnit af åen har egen litra. Herudover løber åen også gennem dele af
Sønderskov og Hjelm.
Det meste af åen på distriktets område er naturligt slynget. I engen Hesseldam i Sønderskov er
forløbet lige. Længden i og ved Vestermark er 1600 m. Længden i og ved Hjelm er 900 m.
Længden i Sønderskov er 400 m. Forureningsgraden er II.
����
�	A Enkimbladede: Manna-sødgræs.
&3	A Fladorme: #�����	.
Krebsdyr: Ferskvandstangloppe.
Døgnfluer: 6	����, 5���
��	.
Slørvinger: /
�����
��	, &�
���	.
Biller: Stor klobille.
Vårfluer: G�
��������	�,����(���(��
�	,����	
�����	,����	(�����	, %���(����
	���	�.
Tovingede: Dansemyg (bl.a. =������
��,������	
��	),�#�(�	���	,�����(������	, stankelben.
Bløddyr: 6������	.
>1���
����A Sønderjyllands Amt har målsat vandløbet B1 (gyde- og yngelvækstområde for
laksefisk). Målsætningen er opfyldt.

:����)$� (VLB – 0,1 ha), :����*#7 (VLB – 0,1 ha), +���!�1
§ 3-beskyttet vandløb. Vandløb i skovens vestlige del. Længden i og ved Vestermark er 700 m.
Vandløbet er beskrevet under Søst Skov.

Ved :���'�%� (PUB), :���'�'� (BØG 1929) men uden for skoven
Lige uden for skoven ligger et vandhul på grænsen mellem de to litraer. Der er bjergsalamander
(rødlistet som sjælden ®) i vandhullet.

:���'�)� (ASK 1941 – 0,30 ha)
§ 3-beskyttet aflang askemose omgivet af bøgeskov, der kaster en del skygge. En del buskads. I syd
findes små partier med åbent vand og mod nord en vandfyldt rende med afløb mod nord.
����
�	A Enkimbladede: Lyse-siv, manna-sødgræs.
Tokimbladede: Hvid anemone, guldnælde, korsknap, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hindbær, krybende læbeløs,
almindelig milturt, stor nælde, lav ranunkel, sump-snerre, tandrod, vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, almindelig hyld, vedbend, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 3.
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>1���
����A Bevares som askemose.

:���'�)� (SØ – 0,10 ha)
§ 3-beskyttet sø. Lille lavvandet, kunstig sø med to træbevoksede små øer. Omgivelserne er
løvskov. Søen har afløb mod nord under et spor til en forhenværende grusgrav.
Vandfladen er åben. På overfladen findes mange visne blade og andre planterester. Vandet er uklart.
Søen er beskygget af høje træer. Kantvegetationen er ringe udviklet.
I søen findes bjergsalamander (rødlistet som sjælden ®).
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, gul iris, stor konval, lav ranunkel, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, brombær, lund-fladstjerne, stor nælde, butbladet skræppe, skvalderkål.
Vedplanter: Rød-el, kristtorn, grå-pil, almindelig røn, ær.
@�
�	��	��A 1. Rødlistet art.
��� ������A 2.
>1���
����A Bevaring af lille skovsø med rødlistet art. Der lysnes langs med sydkanten.

:���'�*7 (ASK 1973 – 1,40 ha), :���'�*� (ASK 1955 – 0,40 ha)
§ 3-beskyttet mose. Mose i en sænkning. Mellem de to litraer går et tværgående spor.
Der er store partier med åbent vand. En gennemgående rende bærer præg af at være udgravet og
oprenset. Der er tilløb i nord. Der er afløb i sydøst ud af skoven.
Hvor vandet er stillestående, ses mange planterester på overfladen. Vandet er uklart. En stor del er
dækket af andemad.
����
�	A Enkimbladede: Liden andemad, lyse-siv, vejbred-skeblad, kær-star.
Tokimbladede: Hvid anemone, angelik, lund-fladstjerne, stor fladstjerne, hindbær, eng-kabbeleje, korsknap, krybende
læbeløs, almindelig milturt, mælkebøtte, vand-mynte, stor nælde, dag-pragtstjerne, lav ranunkel, skovkarse, tandrod,
vorterod.
Vedplanter: Ask, bøg, hvid-el, rød-el, engriflet hvidtjørn, almindelig hyld, solbær, ær.
@�
�	��	��A 3.
��� ������A 2.
>1���
����A Muligheden for tilvejebringelse af mere søagtig karakter undersøges, f.eks. ved
oprettelse af en dæmning over den gennemgående rende helt mod øst med etablering af en “munk”.
Høje træer i vandet bør fjernes.

5����������	
Samlet medfører planlægningen, at 29,6 ha i de to skove skifter anvendelse/træart i den kommende
planperiode. Heraf er der 10 ha ødelagt stormfaldsareal, der forventes at blive til 1,8 ha bøg, 3,1 ha
eg, 3,2 ha ask, 1 ha douglasgran og 0,9 ha thuja. 0,8 ha douglas konverteres til bøg, evt. iblandet
selvsået douglasgran. 0,4 ha bøg selvforynges. Det samme gælder 5,7 ha ask (bl.a. afd. 274) og
ligeledes om muligt 7,4 ha eg (afd.272 og 275). Det skal tillige nævnes, at en lille areal på 0,3 ha
med Tsuga heterophylla i Hjelm skov ligeledes søges naturforynget.

Der søges etableret en sø ved opstemning i afd. 658.

De nuværende faciliteter for publikum søges fastholdt eller udbygget.

I den vestligste del af Vestermark, der er den mindst benyttede, undgås etablering af egentlige
publikumsanlæg.


